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LOtsjoii.

I. DUFBO.

€n vacker junimorgon for tjugu ar sedan landsatte en mindre ang-

slup tre nnge man innerst i en af vikarna af en stone insjo. De

lade raskt angarna och akrarna nere vid stranden bakom sig, och

blott en kort stund efter deras landstigaude kunde man se de tre djarfva

npptacksresandena — de voro fullt medvetna oni denna sin egenskap

— hurtigt bestiga sluttningen af ett ganska otillgangligt berg. De

nadde hojden och strofvade dar raskt vidare pa slingrande, af kreatur

upptrampade stigar. An genoin snar af mariga tallar gick farden, an

genoin frodig ljung och blabarsris, an ofver kala, endast liar och dar med

frasande renmossa bekladda berghallar, an ofver med mjuk bjornmossa

bevuxna, vattensjuka stailen. Och portorerna blankte i solen, och sang

och muntert glam fyllde de uyss sa tysta markerna, dar de tre gynnia-

sisterna — hvilket var deras innehafvande vardighet — drogo fram.

Men dar borta stupar berget visst ater! Fort ditat, kamrater!

Och snart hade den lilla skaran samlats nte pa en klippa, dit gran-

jattarna nedanfor knappt nadde med sina hjassor, och det blef for ett

ogonblick tyst i laget.

Djupt dar nere blankte i sknggan af berget ett skogstjarns morka

vatten och atergaf berg och himmel och skog i sin spegel. Sakta bol-

jande vass slog en ram daromkring, och endast da och da brots den
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- Torp vid I.Otsjfiu,

maktig pa bran tenia dar bakom.

Det var sa, forfattaren forsta gangen sag Dufbo.

jamna ytan for ett ogonblick af en

fisk, som slog till i vattenbrynet och

fick en nackros att sakta gunga,

eller krusades den i ett horn af en

sakta vindflakt, som nyss forut dallrat

i alarnes kronor. Men pa motsatta

stranden dromde i solskenet ett litet

torp med tillhorande abyggnader, och

gardena omkring stego sakta upp
mot skogen, som vaxte hog- och

Hvem for icke med sig, i sitt minnes fordolda album, bilderna af

sadana saker som t. ex. en enslig skogssjovik, en glanta i skogen, ett

perspektiv mellan bjorkar bort ofver ett glittrande vatten och mycket,

mycket mera dylikt! For forfattaren blef den dar taflan — skogstjarnet

med torpet vid stranden och de skogbevuxna hojderna daromkrino-, allt

med den soliga junimorgonens skimmer ofver sig — just ett sadant blad

i bans minnes album, och den har stannat dar, medan allt, hvad som
eljest haude under denna utflykt, hvem som korades att vara Lader-

strumpau och hvem Den siste mohikanen — eller om det lektes greker

och trojauer? — allt sadant fallit honom ur minuet

Hvad ar att undra pa darfor, att forf. foil for frestelsen, da anbud
gjordes honom att med nagon belysande text beledsaga de bilder, man
hade for afsikt att publicera fran

Dufbo m. fl. Aktiebolaget Hem fta

landet numera tillhoriga egendomar.

Ett visst intresse — nmnne just hvad

man menar med »klockarkarlek» —
hade forf. ju sedan gam in alt for

Dufbo, bolagets andamal var ock

ofvermattan tilltalaude, nodiga upp-

lysuingar stalldes till forfattarens

forfogande — och ban ville sjalf Vv (rail LGtsjau.

— 4 —



gora sitt basta. Men som man kanner, ar »det basta » deii farligaste

fienden till »det goda* — ack, det har blifvit endast nigra spanor af hela
det vackert tilltankta lilla arbetet.

* *
*

Ur vara auteckningar inhamta vi till en borjan foljande: Ar 1898
bildades inom lmfvudstadens arbetarekretsar en sammanslntning, kallad

Forcningcn Egna hem, hvilken forenings syftemal var att genom insatser

af medlemrnarne erhalla medel for uppforande af egna hem at dessa.

Denua forening giek emellertid i kvaf, da realiserandet af dess planer
visade sig outforbart, men af spillrorna af densamma hopmnrades, i mars
1899 och pa forslag af

notarien Carl Aim, en

n >' byggnad, Aktiebolaget

JIf 111 pa landct, som be-

fnnnits aga betydligt

storre hallfasthet. Detta

bolag* lyckades redan

till arets slut hopbringa

ett aktiekapital af 95,925

kr. och stannade snart,

i valet mellan flere fore-

slagna omraden, vid

egendomen Du/vebol, % Vy frflll Dn(llo Bre villnstadeils snmdlaKKnillg lSw .

mantal kronoskatte i Spauga socken och dar omedelbart intill kopiugen
Sundbybergs norra grans. Hela den egendomen tillhorande arealen ut-

styckades i 325 tomter om 10,000 a 12,000 kv.-fot, och forsaljniugarna
togo sin borjan. Hum dessa under arens lopp gestaltat sig framgar af
foljande tabla:

SSlda tomter Fardiga villor Rmn

1899 ars slut 62 12 (und. uppf.)

1900 » » no 50 168

1901 » » 127 82

1902 » » 147 103

1903 * » 230 140

KOk

20

85

295

358

420

J 52

J95

240

Inv.

H

600

9°5

I,2IO

* Bolagets forsta styrelse utgjordes af hrr Jol.u Bernstram, A. G. Ambrosius, Carl
Aim, R. O. Borg och Edv. Fries. Den nuvarande atgSres af hrr A. G. Ambrosius, Carl
Aim, J. Axelsson, Edv. Fries och A. F. Hjertstedt.
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Att marka ar darvid, att flere af koparne forvarfvat dubbla tointer

for att bereda storre utrymtne at planteringar och tradgard m. m.

Planenia, att bolaget till en borjan skulle sjaift uppfora villor och sedan

salja dem pa afbetalniug, frangingos snart, da man fann, att eguahems-

byggarne sjalfva onskade uppfora sina hus och darigenorn soka nedbringa

byggnadskostnaderna. I stallet lamnas nu byggnadslan i sa stor utstrack-

ning, som bolaget har tillgangar. Vid 1900 ars slut uppgingo fordrin-

garna till 47,593 kr., vid 1901 ars slut till 82,224 kr. och vid 1902 ars

slut till 103,509 kr.

Grillldlaggiiiug i Dufbo 1899. Dufbo (orsta egiia hems-villa.

I detta sammanhang torde bora anmarkas, att, jamlikt bolagsordningen,

hogst 6 % utbetalas a aktiekapitalet, medan ofverskjntande vinst fonderas

och anvandes till fromma for de sarnhallen, hvilka bolaget grundat. Och

hvad bolaget med dessa kunnat astadkomma, det framskymtar pa flere

stallen i det foljande.

En bemarkelsedag i Dufbo historia ar den, da de forsta spadtagen till

grunden af en villa togos i Dufbo. Denna dag infoll strax efter pingst

1S99. Det forsta aret uppfordes forst blott uagra mindre, tillfalliga bo-

stader, som tjanade familjerna till hemvist, medan de egentliga husen

byggdes. I sadana tillfalliga bostader »6fvervintrade» redan forsta viutern

tre familjer och hafva darigenom forbundit sina namn med historien om
Dufbo forsta grundlaggning. Som emellertid betraffande ett sa demo-

kratiskt samhalle som Dufbo deu storsta forsiktighet maste iakttagas, sa

att icke nagot pa en tillfallighet gruudadt ansprak pa foretrade for uagon

familj framfor audra — nagot *adelskap» — ma uppkomma, vilja vi bar

icke utsatta namnen pa dessa familjer.
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Lattast och bekvamast framkommer

man till Dufbo genom att medfolja

nagot af Stockholm—Vasteras—Berg-

slagsbanans tag till Sundbybcrgs Norra.

Man betrader da, genast man pa norra

sidan om denna lamnar statiousomradet,

Dufbo mark. Vagen — tills vidare en

gaugbana af tra — leder darefter ratt

norrut, och efter ett par minuter star

man redan vid »entren» till Dufbo.

Vill man harefter ga ssystematiskt

till vaga», kan man halla forst till van-

ster och ga forst Gotavagen, till dess

man patriiffar Eriksvageu, darefter folja

denna, till dess man ankommer till

Karlavagen, da man foljer derma, till

dess man komraer midt for Bergsstigen.

Nar man hunnit forbi elektrikern K. Rickanders villa fram till smidesar-

betaren O. A. Wernhoffs villa har man pa detta satt redan gjort en lof

kriug hela Ombergct, och kan darefter valja nagon annan ntgangspunkt.

Kntrf till Dufbo.

Den rangplats, var svenska folkskola intager i jamforelse med en hel

del andra landers folkbildniugsaustalter, utgor visserligen ett riktgladjeamne,

men ett, som man alltfor ofta

liimnar at glomskan. Forbal-

landetarjuocksasa ofta omta-

ladt och omskrifvet, att man

tvcker det vara nagot belt na-

turligt och sjalffallet. Det ar

endast i alldeles sarskilda fall,

t. ex. vid ryktet om nya lagrar,

som den hemfort fran taflan

pa en varldsutstallning eller

nar man sjalf nagon gang

oipsorbetnreu h. Meiiboms viiin. star framfor ett nytt, statligt
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llokhallaren \V. Johoussons villa Torpct. Kninrcrarin w. I.audgrens villa BjSrkbacka.



Klcktrikern K. Rickniulcrs villa.

Smidesarbetaren <>. A. Wernhoffs villa \-i<i Sveavagcu

I>ufl>o skolhus. sedl Jriii s6dcr.
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skolpalats, som man anyo kjinner sitt fosterlandska hjarta klappa af

stolthet darofver.

En sadan anledning gifver emellertid onekligen

DUPBO SKOLHUS.

Nar framlingen under sin vandring genom Dufbo hunnit korsningen af

Kriks- och Olofsvagarna och dar aterfinner originalet till narmast foresta-

ende illustration, skall han — likt fori., nar denne forsta gaugen kom till

samnia plats — ovillkorligen sakta sina steg och bans blickar ofrivilligt for

!^llsM'ij

Dufbo skolhus, sedt frilu uorr.

en langre stund haftas vid den hvita gafveln af den i tessiniansk stil uppforda

bygguad, som dar, till hoger uppe pa baeken, skj liter fram mellan tradens

grona kulisser. Den ar dock ickc, byggnaden daruppe, hvilket rned all

sakerhet varit framlingens forsta gissning, nagot restaureradt gainmalt

herresate, rufvande pa stolta miunen fran var storhetstid, utan belt enkelt

Spanga forsainlings offergard at det uppvaxande slaktet, just Dufbo skolhus.

Sedan framlingen salunda blifvit tagen ur sin villfarelse, gar han

vidare for att taga byggnaden i uarmare skarskadande. Basta stallet

harfor ar nagon plats norr om densamma, och, val hunnen dit, liar ban



for ofrigt redan fatt at en del af lonen for sitt besvar i den vackra och

vidstrackta utsikt, som moter houom fran den hogt belagna platseu.

Ett besok i den rymliga byggnaden visar honom, att det inre ar det

yttre fullt vardigt. I den storsta af salama ar utrymmet t o. in. synner-

ligen godt, och af anordningarna framrae vid katedern kan hau sluta till,

att salen anvandes afven for andaktsstnn-

der. Allt som allt rymmer skolan 150

barn, men da. detta antal redan uu upp-

natts, kan man forsta, i hum hog grad

forvantniugarna 0111 Dufbos snabba kolo-

niserande blifvit ofvertraffade. Nar skol-

huset ar 1901 uppb)'ggdes, trodde man

namligen, att skolhusbyggnadsfragan for

Stora skolsalcn.
en langre framtid vore bragt ur vagen.

Utom skolsalar innehaller byggnaden bostallsrum for en larare med familj

saint for tva lararinnor. — Afven poststationen — nyoppnad forra aret —
ar f. u. forlagd till skolhuset. — Naturligtvis saknas icke vid skolan det

niigdomeus sundhet befordrande bihanget af en rymlig lekplats. Tomter

for skolhus, lekplats och tnidgard hafva blifvit at forsamlingeu skankta

af Aktiebolaget Hem pa laudet.

Pa illustrationen sist a sidan 9 synas jamte skolhuset tre stycken villa-

bvo-o-nader. Den laugst till vanster belagna af dessa ager i visst afsende

sin markvardighet, i ty att kopepriset for deusamma for en foregaende agare

utgiorde den ansprakslosa summau af — 1 krona. Forklaringen ar, att

villan pa sin tid utgjorde en af hufvudvinsterna pa ett lotteri, anordnadt

till forman for Folkets hus i Stock-

holm. Den narmaste villan a mot-

satta sidan af viigen ager visserligen

ingen sadan ryktbarhet, men drager

icke dess mindre uppmarksamheteu

till sig, och manga torde de varit,

hvilka i den lilla rodmalade byggna-

den med sina hvita knutar och bjor-

karna framfor trott sig finna det ideal

forkroppsligadt, som de tankt sig for

a. h. Maimbergs ttiia. ett eget hem. Den lycklige agaren



till villau med tillhorande ganska vidstrackta tradgardsaulaggningar ar

tradgardsmastaren A. H. Malniberg. Byggnaden nedanfor skolhuset utgor

det forna iuspektorsbostallet pa Dufbo gard och bebos mi afinspektorenL.

Thalen, bolagets faktotum och ombud vid tomtforsaljuingarna.

Bildhuggareu A. Bhernnrds villa.

Bakom skolhuset ligger bland resliga granar antra en villa, vard sar-

skild uppmarksamhet, emedan den synes utgora ett monster af komfort

och trefnad. Den ages och bebos af bildhuggaren A. Bhernard.

1 grannskapet ligga for ofrigt flere andra natta villor sasom typo-

grafen O. V. Nilssons och mek. arbetaren A. Sundvalls villor.

Typografen O. V. Nilssons villa. Mek. arbetaren A. Sundvalls villa.



Pa en furnkront kulle »midt i byn» finner man en fardiglagd bygg-

nadsgrund, som till form och storlek vasentligen afviker fran ofriga

sadana inom samhallet. Vi antaga, att nagon framling, utidrande ofver

detta arbetes omfattning, staunar och sporjer, hvad som ar a farde. Man

upplyser hononi da — och med en viss tillfredsstallelse — att detta ar

hvarken mer eller mindre an grundlaggningen for

DUFBO KYRKA.
»Hur ar det val mqjligt! Ett sa ungt och jamforelsevis sa fattigt

samhalle som Dnfbo pataga sig en sadan bordaU tanker harvid framJingeu

och borjar i sitt minne soka efter motsvarighet till liknande offervillighet.

Han liar dock knappast hunnit fordjupa sig i dettas schakter, innan ban

fatt losningen pa gatan. Afven har — lyder den — har »bolaget» haft

sin hand med och forstatt att genom en del atgarder, som vittna godt

om dess fortanksamhet och lefvande intresse, vid Dufbo fasta hedern

att fore ofriga kringliggande forstader till Stockholm inom sina granser

fa rymma en egen kyrka.

En af dessa atgarder var att fran borjan reservera och, nar tiden var

inne, kostnadsfritt tillhandahalla den erforderliga tomten, en annan att

fondera vissa medel for sjalfva byggandet. Af dessa medel — om hvilka

mera langre fram — har, enligt beslnt af bolagets styrelse, nu ntanord-

nats ett belopp af 8,000 kronor for att mqjliggora arbetets paborjande.

Man har niimligen inom intresserade kretsar i Dufbo satt malet sa hogt

som erhallande af en mera betydande byggnad af stem Och verkligen

roner icke annu nagon gang storslagenhet i syfte och mal andras med-

kansla och uppkallar likasinnade till samarbete. Planen ronte namligen

uppmarksamhet och gillande inom det for en valsignelserik verksamhet

i kyrklig anda bekanta Sallskapet for kyrklig sjalavard. En sarskild krets

af detta sallskap — Dufbokretsen — har satt krafter i verksamhet for

att landet ruudt hopsamla medel for den tilltaukta kyrkan. Resultat

af denna insamling har borjat visa sig, men annu torde offervilligheten

och intresset fa tagas i ansprak i ganska afsevard grad.

Kostnaderna for sjalfva kyrkan berakuas namligen till 20,000 a 25,000 kr.

Om kyrkbygget vid bristande tillgangar skulle afstanna?

Om t. ex. den illfundige Finn, som minnet fast vid domeu i Lund,

skulle haft attelaggar, som skulle vilja drifva sitt ofog i Dufbo!



Ingen fara! I Dufbo skulle en god del af befolkningen ga man

nr huse for att fa kyrkan fullfardig — och enda foljden vore, att kyrkan

blefve anuu karare for dem, som sjalfva bringat henne offer af person-

ligt arbete.*

Invigningen af grnnden till kyrkobyggnaden Sgde rum sondagen den

18 oktober 1903, hvarvid teol. professor Herman Lundstrom forrattade

<len hogtidliga akten.

Dufbo kvrka.

Hvad betraffar slutligen fragan, livilken skall foresta de sedvanliga

gudstjansterna och andaktsstuuderna, hafva vi oss bekant, att meningen ar.

* Till tjanst for den narmare intresserade inskjnta vi hiir nagra korta notiser om
kyrkan.

Ritningarna till deiisaniina hafva ntforts af arkitekteu David Jansson i Stockholm,

och skall, enligt hvad som beslutats, kyrkan komma att uppforas af tegel pa grnud af

granit och i gotisk stil saint forses med torn (23,5 meter hogt). Kyrkan, iuberaknadt

koret, erhaller en langd af 22 meter och bredd af 1 1 meter, och byggnaden kommer
dessutom att inrymma en miiidre sal afsedd for sammankoinster, sakristia och bostad for

vaktmastare. Vi hauvisa for ofrigt till afbildningen har ofvan.

'.
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att Dufbo skolas larare, hr Carl Malmberg, som f. n. uppehaller gudstjansten

i skollokalen, afveu framgent skall gora det i den fardiga kyrkan. Man

far val ock hoppas, att vederborande prasterskap ej mindre i den for-

samling, till hvilken Dufbo hor, an afven i de angransande skola halla

det for en kar plikt att, sa langt i deras formaga star, fa stodja honom

i detta hans arbete, och belt naturligt kommer det ofvan namnda sall-

skap, som haft sa stor andel i Dufbokyrkans tillkomst, icke heller att

undandraga sig att lamua honom bitrade genom sina, icke sa fa praster-

liga tjanare.

Den gamla forestallningen — som under medeltiden gaf upphofvet

till sa mangen kyrkobyggnad — att de onda makterna icke formadde

drifva sitt spel med manuiskoma inom den krets, inom hvilken Ulangen

af vigda klockor blef hord . . . deuna forestallning skall, sa vidt man till-

lagger den en viss, latt utforskad undermening, alltid hafva sitt be-

rattigande.

Och ma da en gang Dufbokyrkans klocka klinga hogt och klart,

och dess toner trSnga vida ofver Dnfbo granser!

Det ar framlingens afskedsonskan, niir ban skrider utfor kullen.

Dufbo vastligaste del, skogen till vanster om det oppna fait, som

framtrader pa illustratio-

neu nederst a sid. 9, stod

langst obebyggd. Orsa-

ken hartill var val att

soka i det jamforelsevis

stora afstandet till jarn-

vagsstationen. Sedan

man emellertid 1111 b6r-

jat att komma till ratta

med vagarna dit bort,

liar byggnadsverksam-

heten dar blifvit liflig.

Bland nyuppforda villor



Parti fr&n Bergsligcn.

tilldraga sig dar atminstone foljande tva nagon storre nppmarksaiuhet:

bokhallaren J. Axelssons villa i kvarteret Naktergalen, J. Lindens villa

Aftonro i kvarteret Goken saint A. Bodeus villa i kvarteret Hackspetten.

Trakten i fraga begransas i soder af en gainrual byggnad i tva va-

niugar — f. n. under nagra skickliga malaregesallers penslar — med
tillhorande stor tradgard, allt inom ett prydligt staket. Det ar den gamla

mangardsbyggnaden pa det forna Dufvebol och ages nu af Kommittden

for svcnska missionen i Kina, soni upplatit

den till hvilohern for sina Kiuaniissionarer.

Om vid den gamla byggnaden ar fast

nagot minne af historiskt intresse, kanna

vi icke, atminstone har man icke upplyst

oss darom, oeh att mojligeu befintliga

spoken, som ingatt i kopet, sa fort som

mojligt gifvit sig i vag for lnisets nya in-

snicknren a. noiK-ns viiia. vanare, taga vi for alldeles gifvet.
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Kran Dufbo vastra sidu.

•

Betraffande promenad- och lekplatser saint ofriga anstalter for inva-

•larnes trefnad och bekvamlighet finnes afven ett och annat af intresse

att saga.

Langs norra sluttningen af den bergshqjd. som itppfyller nordostra

delen af Dufbo, slingrar sig, till halften tippe i sjalfva branten, en skuggig och

sval promenadvag, MidsommarvSgen, sora tager sin borjau ungefar vid kam-

reraren W. Landgrens vackra villa Bjorkbacka och slutar ungefar inidt for

Olofsvagen. Ingeu dufboit torde underlata att fora sina gaster pa denna, och

ar det sominar och vackert vader utstrackes proinenaden garna bort till sko-

gen norr om Dufbo. Diir iuue i de vackra, kronau tillhoriga, och pa ett den-

samma vardigt satt vardade granhulten, korsa och kroka sig vagar och stigar

i oandlighet. Dar finuas svalka, tystnad och ensarahet. Det ar darifran

goken bores till Dufbo, nar han gal om varmorgnarna, dit ga barnen att

plocka blommor och bar, och svampeutusiasterna i Dufbo koinma hem

darifran med fulla korgar.

Pa vackra utsikter har Dufbo ofverflod. Mest bevandt ar det med

den frau Ombergct, men icke heller den frau hogsta punkten af Berg-

stigrn b6r lamnas obeaktad, enar man dar fran Skatberget icke blott har utsikt

ofver flertalet Dufbovillor utan afven ofver milsvida trakter soder om Dufbo.
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Dar kommer for ofrigt inom kort ett utsiktstorn att resas, och bor ingen

Dufboturist forsumma att styra kosan dit.

Till idrotts- och lekplats har upplatits ett stoire garde, belaget

soder orn Sveavageu. Bland andra halla medlemmar af Dufbo idrotts-

klubb har sina lekar och taflingar, och ofta hor man langt fram pa kval-

larna ungdomarnas glada sorl darifran, da och da afbrutet af en gall

hvissling och plotslig tystuad, ty Viktor Balcks ande hvilar ofver det hela,

och allt maste tillga med precision och fullt regelmassigt.

Men afven pa smattingarna tanker man understundom och staller till

Parti frail Ornberget.

roligheter for dem. En af bilderna forestaller salnnda en muntration for

dessa kring majstangen.

Ett utmarkt badhus beroinmer sig Dufbo afven af. Augaende vattnet

har forfattaren icke hort nagon kritik, men tror han sig af den lifliga

frekvensen och det glada, men oronbedofvande sorl, som under nagra

vanna dagar i somras hordes darifran, kunna sluta sig till, att man icke

precis hyser nagon vattuskrack. Det ar emellertid tur, att den var dra-

matiska scens prydnad, som bebor den narmast badhuset belagna, snickeri-

arbetaren J. W. Runeborg tillhoriga villas, just under badsejouren i Dufbo

atujuter sin semester.

— iS —
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6strn delcn af Dufbo med SveavSgen ocli Idrottsplatseu.

Intill badliuset ligger afven deu ena af Dufbo tvattstugor samt en

jamval for allmant bruk upplateu mangelbod. Dar finnas afven batar til!

uthyrning, och nagra saten vid strauden aro vanligen upptagna af mam-

mor med sina smattingar.

I skogen ofvanfor Lotsjon ligger en i norsk stafkyrkstil uppford villa,

som bebos af notarieu Carl Aim. Den heter Dufslaget och nppletas ofta

den lilla. i granskogen tiickt belagna villan pa gmnd af sin innehaf-

vares fortroendestallning inom bolaget af de manga, som just aro i fard att

bygga sina egna hem vid Dufbo.

I detta sammauhang ma vi

yttra nagra ord om viigariia

i Dufbo. De kuuna gifvas be-

tyget utmarkt goda, och detta

icke blott i jamforelse med

flera af de angransaude

samhallenas utan afven ab-

solut. Att ett och annat

stycke af det till 6 kilometer

sammanlagd ljingd uppgaende

vagnatet vid langvarig ne-

— 19 —
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Lotsjon nicd Dufbo badlius.

derbord — och nar var det anuat mi for tideu! — kan lamna nagot

ofrigt att onska ar gifvet, men man skyndar da att afhjalpa bristen.

Afveu belysningsfragan ar man nuraera pa det klara rued, sedan bo-

laget anslagit en storre sninma for uppsattande af lyktor pa mera trafike-

rade platser.

Vid samina tillfalle

utanordnades jamval ett

belopp — 4,000 kr. —
for inkop af brandred-

skap, hvarigenom —
utom den angenama

kiinsla af trygghet, som

atgarden utati tvifvel

medfor — en ickeovasent-

lig lattnad i afgifterna

till vederborande brand-

forsakringsbolag kom-

„ mer att viunas.
J. W. Runeborgs villn.

— 20 —
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YmtcrbiUl.

Vatten — af god beskaffenhet och i fullt tillracklig niyckenhet afven

i handelse af eldsolycka — erhalles fran pumpar, anlagda geiioin bolagets

forsorg och spridda ofver Dufbo. Ett betydande antal villaiigare

liafva darjamte sjalfva upptagit bruiinar a sina omraden och genoiu vissa

latthandterliga inrattningar, som de

sista aren kommit i brnk, inledt vatten

afven i sina k6k.

Om Dufbo poststation uaumes i ett

annat sammanhang. Men Dufbo bar

iifven egen telefonstation, Det ar nalur-

ligtvis AUmanna telefonbolaget, soiu

kommit forst till platseu, liksom fallet

varit i uastan alia Stockholms omgif-

ningar. Vaxelstationen, som oppnades

i ar, har redan ett tjugutal abonneuter

och ar inrymd i \-illan Marliusm, dar

den forestas af dennas agare typografen

Martin Rosdahl.

Fran industriella anlaggniugar och

fabriker ar Dufbo befriadt och — ge-

noiu servitut for framtiden tryggadt. viiian nmsiaget



Arbetet sjuder.

Interior Iran ctt arbctareliein i Dufbo.



I'arti frftu ornstigen med liikonimgens residens.

Sa mycket battre ar daremot handtverket representeradt. Bland yrkes-

utofvare — med verksamhet pa platsen — anteckua vi salunda: skomakare,

skraddare, snickare, itrmakare, malare, byggmastare och tradgardsmastare.

Att i det aiinars — i god raening — sa demokratiska samhallet filina

kungligheten representerad bor afven anmarkas, fastan det i det stora hela

utgor en bisak. Dnfbo berommer sig namligen af att aga en bikouung.

Hans iiainn ar Alexander I (?) af det frajdade huset Lundgren, och fran

sitt residens — som aterfinnes a illustrationen harofvau — tillhandahaller

ban med kupor, bisamhallen och homing. Icke ens den argaste socialist

torde fiuna nagot att anmarka mot en sadan konung.

Att en hel del foreuingar och andra sammauslutningar skolat nppvaxa

i det unga, lifskraftiga samhallet ar en sjalfklar sak. Bland dessa anteckna

vi logen Dttfvan, en afdeluing af den kanda nykterhetsorden Verdandi.

Inom denna loge, som rakuar ett femtiotal medlemmar, finnes Sfven en

sjnkkassa. Af storre betydelse ar afven Dufbo handelsfdreriing, hvars med-

lemmar aro att soka bland Dufbo villaagare. Handeln ar iifven pa annat

satt — och val — representerad, och sedan vi slutligeu omnamnt, att

jamval hembageri och slakteri finnas pa platsen, torde intet vara uteglomdt

af Dufbos resurser.
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*Hvar pl&ga har sitt skrifor sig, men halsan tiger still*.

Dufbo samhalle har utvecklat sig sundt, snabbt, men tyst. Det har

aldrig gjort vasen af sig, och endast bland »egna-hems-folket» har man

agnat det nagon storre uppmarksamhet, men denna ocksa sa mycket mera

intresserad. Just i dessa dagar liar egna-hem-bolaget, som deltagit i den

stora bostadsutstallningen i ar i »Grand Palais des Champs-Elysees* i Paris,

erhallit »hedersdiplom»*. Mar Dnfbo nu star snart fullbebyggdt och med

stolthet barande sin alldeles nya vardighet af municipalsamhalle, utgor det

ocksa ett vackert bevis pa, hvad var arbetarebefolkning verkligen formar

utratta dar tillfalle och nagon ledning af erfarne och framfor allt for dess val-

fard intresserade personer lamnas dem.

Men bland Dufbo fordelar saknas en. Det kan icke utveckla sig ot'ver

sina granser. Nar det ar fullbyggdt, kuuna pa intet hall nagra angran-

saude omradeu forvarfvas och sammanlaggas diirmed — det maste skaffa

sig en utvag genom att anlagga kolouier pa annat hall. Denna utvag

har bolaget ocksa anlitat, och innan annu spekulanter pa de allra sista

tomterna i Dufbo upptradt, har det traffat sitt val bland de mqjligheter,

som harvid statt oppna.

* En valbehoflig ersiituiing for det fiiia album med Dufbovyer, som nagon afundsjuk

konkurrent pa utstalluiugen l>ehagat tillagnat sig.

FSrf.
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2. SOL HEM.
vArsta och tjallvidstad

^^^et nya omrade, bolaget salunda forvarfvat, utgores af egendomarua

ly i mantal Varsta och '/
4 mantal Kjallvcsta, eller Tjallvidstad, som

dess nya namn ar, bada belagna i Spanga socken och tillsaramans

bildande eu sammanhaugande jigofigur, inom hvars granser Spanga• jOrn-

viigsstation ar belagen, som bekaut den fernte, fran Torateboda raknadt,

pa Stockholm—Vasteras—Bergslagsbanan. Arealen, tillsammans 6fver400

tunnland, utgores till omkring tredjedelen af aker, resten af skogs- och

hagmark, bevuxen med barr- och lofskog i blandning eller af hvart slag

for sig och af olika aldrar samt lagom kuperad. Branta berg, mossar och

karr — »impediment» -

knappt tillsammans ett

tunnland mark torde

kunna uppletas. som ar

for utstyckning till tomter

alldeles obrukbart.

Det torde saledes vara

ett i manga afseenden

formanligt kop, bolaget

gjort, och det bar ocksa,

med den snabba afsatt-

ningen af tomter i Dufbo

i friskt minne traffat for-

beredande aftal om inkop

af ytterligare omraden

saknas sa fullstjindigt, att pa hela omradet

SpSugn st.itioii.

- 25 —



sammanhangaude med det redau forvarfvade, och till den anden bland

aunat pa viss tid arreiiderat annu "•/* mantal Kjallvesta for att, oin till-

stromuingen af spekulanter visar sig motsvara skalig forvantan. inkopa

detsamma och darigenom arrondera sin nya besittniug.

* *
*

Men vi aterga till verklighetens fasta mark, d. v. s. har till de af

bolaget redan definitivt iukopta egendomarna. Betraffande da den storre

af dessa, Vcirsta, utgor denna ett gammalt herresate, sedan arhundraden

tillbaka agdt och bebodt af militarer, patroner, ambetsman och annat

godt folk, af hvilka likval ingen, efter hvad vi kunnat utrona, spelat in

i historien eller efterlamnat nagot raera bemarkt namn. Nar forfattaren

vid sitt forsta besok pa platsen horde, att den gamla herrgardsbyggnaden

ickc ntgjort nagot af drottning Kristinas forna jaktslott, fann han

detta vara ganska antnarkuingsvardt, men da han sedan erfor, att bygg-

nadens alder beraknades till endast ioo ar, gjorde han i sitt stilla sinne

afbon infor den af sa manga andra skal forkattrade drottningens minne.

Ty annars borde lion har, har i stallet for i hnndra andra fula gamla

kakar i alia trakter kring sin hufvndstad, hafva valt ett hufvndkvarter

nuder jaktens uojen, om lion namligen haft nagon smula af den smak

och nrskiljning, man tillskrifver henne. Ty atminstone pa forfattaren

har den gamla garden gjort intryck af att hafva varit en hard for gam-

maldags hemtrefnad, for gammalsvenska idrotter och for gammalsvensk

gastfrihet ....

*

En lystringssignal i den tidiga morgonvakten, ljus skymtar i nagra

fonster, buller och bang inom hus for nagra minuter, dorrar oppnas och

slas igeu, larm och ovasen frau hundgarden. och en skara jagare drager

sa bort mot skogens dunkel. Och garden forsjunker ater i hvila och

tystnad, endast storda af den gamla dalkarlsklockans knappar i salen . . .

Eller kora en rad sladar upp mot den festligt upplysta garden, bjallrorna

klinga, hastarua vrenskas och gnagga, de redan anlanda gasterna borja

palsa af sig pa farstubron — ja, alldeles som pa nagon tafia af Ankarcrona .

.

Sadana sma gyckelbilder sysselsatta garna fantasien vid anblicken af

det gamla herresatel.

* *
*
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Men de dagarna aro forbi, hvad Varsta gamla herrgard betraffar.

Annu en kort vinter, och sedan ....

Genom sin belagenhet midt i det blifvande nya villasamhallet, genom

sin rymligbet, genom sin tradgard och park med praktiga gamla trad at

den namligen liksom forut bestamd att for det nya samhallet blifva.

nngefar hvad Banerernas gamla borg blifvit for Djursholm.

Annu en kort vinter . . . och sedan drager den nya tides in i Varsta

gamla gard och in pa dess mi sa ensliga marker. Bolagets heir ingenior

har da. atervandt fran sin studieresa i frammande lander med hufvndet

fullt af planer, anteckningsbokeii fullskrifven och portfoljen spackad med

Varsta licrrgArd.

motiv. Hosom i spSren folja bergsprangare, schaktare, timmerman,

raurare och hvad de allt beta, och pa platser, dar hares nu buktar i

manskensnatteu, och rafven gar sina lonliga stigar, resa sig snart sma

varma, prydliga tjall med lyckliga manniskor i, som dromma glada fram-

tidsdrommar i sina egna hem.

•Men naturen dar borta?», fragar nagon lasare. »Och finnes dar vatten?

Och hum ar det stalldt med kommunikationerua? Beratta!»

De har och dar i texten inforda illustrationerna — efter fotografier af

hoffotografen Blomberg — ma gifva svar pa den forsta af dessa fragor . .
.

och nu torde afven »det psykologiska ogonblicket* vara inne att omtala,

att trakten ar i saknad af sjo.
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Vy fr.'m Sollicm (VSlSta).

Detta ar visserligeu eu ledsam bekanuelse att behofva gora, men vi

skynda oss att tillagga, att tillfallen till bad i det fria, till skridskoakning
och bykning icke dess mindre komma att bcredas och detta i rikt matt.

Genom egendoraarna flyter namligen ett litet valtendrag, i hvilket flere

storre bassanger komma att upptagas, hvarjamte alldeles invid Varsta
gard finnes ett par dammar — mojligen gamla karpdammar — hvilka

komma att uppmuddras och forstoras. Tillgangen pa vatten i dessa ar

for ofrigt sa riklig, att det at-

minstone under var- och host-

flodena drifver eu mindre hus-

behofssag. Hvad dricksvatten

betraffar, ar trakten lyckligare

lottad, dels genom en mangd
fortraffliga naturliga kallor, dels

ocksa genom eu hogt belagen,

aldrig sinande damm. Afven

denna kominer att fordjupas

och blifver da en ypperlig re-

servoar for en vatteuledning,

— 28 -
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som da skulle kom-

ma forse ett storre

antal narbelagna vil-

lor med deras vatten-

behof. Gjorda uu-

dersokningar gifva

for ofrigt vid han-

den, att artesiska

bnuinar pa de allra

fiesta stallen kuima

anlaggas.

I planerna for

tillgodogorandet af

egendomen — sada- v> iriu soii.cn..

na de dryftas inoni bolagets styrelse — iugar tor ofrigt — bland rnyeket

annat — att stalla bolagets ladugardar och kreatursbesattning (ungefar

60 stycken kor) under veterinars eller aunan sakunnig persons uppsikt

for att kunna bjuda de blifvande kolonisterna mjolk af allra basta slag;

att bar och hvar bland baekarna anordna idrotts- och lekplatser af storre

utstrackning; att bereda billig och rik tillgang pa plantor till frukt- och

prydnadstrad, barbuskar och backvaxter — mojligeu fran egna plantskolor,

att forinedla an-

skaffandet af dug-

liga och palitliga

arbetare samt till-

handahalla planrit-

ningar och kost-

nadsforslag till sa

val byggnader som

tradgardsanlagg-

ningar samt, dar

sa onskas, lata ar-

betenas utforande

ledas af personer,

till hvilka styrelsen

vy fri.. soihem. geiiom redan vun-
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nen erfarenhet kan satta sitt fulla fortroende, samt slutligen att pa vagar
och dranering nedlagga all mqjlig omsorg. Att nodiga omraden for all-

mannyttiga andamal — skolhus. kyrka, planteringar ra. m. — komma att

reserveras och, nar tiden ar inne, kostnadsfritt upplatas. forefaller vara
belt liaturligt, men torde behofva papekas, da darmed forfarits annorlunda
i en del audra villasamhallen.

Och kommnuikationerua? Samfardseln med hufvudstaden formedlas

redan nu af n tag om dagen i hvardera riktningen, och kommer detta

autal inom kort att i vasentlig man okas, i och med att dubbelspar ut-

laggas emllan Spanga och Stockholm. Arbetena harmed lara skola taga

Landtligt still-lcbcn friiii Sollic-iu.

sin borjan, sa fort den nya raugeringsstationen vid Tomteboda blifvit

fullbordad, och har det beraknats, att alltsammans skall vara fardigt inom

tva ar. Det beror naturhgtvis darefter pa, hum stor trafik, som kan

paraknas pa den ifragavarande linjen, for att i forhallande drirtill bestamma
de lokala tagens antal.*

Hiljettprisen stalla sig/. n. saiuuda: Kir enkel biljett a 3 klass 0,45 kr., a 2 kl. 0,65
kr.; for tur- ocll returbiljett, 3 kl. 0,75 kr., 2 kl. 1.05 kr.; for kupongbok om 30 biljetter,

till 3 kl. 8,25 kr.: for jnanadsbiljett, till 3 kl. kr. 9,90. till 2 kl. kr. 15,40; for arsbiljett, till

3 kl. kr. 37,20, till 2 kl. kr. S5,8o. Dessutom lillhandaliallas biljetter a 1 kr., gallande for 10
resor inoin 1 maiiad fran biljettens afstampliugsdag af satunia person, men endast med
sarskildt angifna t5g.
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Och sa de viktiga fragorna om tomternas storlek och pris samt be-

talningsvillkoren for desaiiima. 1 dessa afseenden foreligga annu icke

nigra beslut, endast forslag. Salunda bar man tankt tomternas storlek

narmast soder om stationen skola ntgora lagst 20,000 a 22,000 kv.-fot

och priset 7 a 10 ore kv.-foten. K6pe-

summan torde komma att stallas pa 10-arig

amortering. De omraden, for hvilka det

1111 sagda skulle komma att galla, hafva

tankts komma att passa for hnfvudsakligen

tjansteman i det allmannas och i enskildes

tjanst, for pensionjirer m. fl. Utstycknin-

gen af omradet norr om stationen — at-

gorande vid pass 30 tnnnland — och de vy irin soihem.

sodernt fran stationen befintliga, mera aflagset belagna, trakterna, kom-
mer daremot, efter hvad man tankt sig, att ske efter andra grnndsatser,.

och anses dar belagna tomter genom sin

prisbillighet, 5 a 8 ore kv.-foten, komma
att lampa sig hufvndsakligen for den ar-

betande klassen. Dessa trakter komma
for ofrigt genom ett flertal nya vagar att

pa satt och vis flyttas narmare intill sta-

tionen.

Vy frdn Soihem.

Betriiffaude slntligen den mindre af bolagets nyforviirfvade egendomar,.

Tjalhidstad, ar darom f6ga att saga. Laget ar snndt, friskt och hogt —
fran flere stiillen knnna Stockholmsk\rkorna nrskiljas — jordmanen god

och marken foga kuperad. Dess betydelse for bolaget ar tills vidare

endast att tjaua som en reserv, i fall afsattningen pa tomter sknlle antaga

nagra storre proportioner.



Tj all v 'dsladgardarua

.

Till Tjallvidstagardarna hor afven en utjord, Backhira, med karaktar

af norrland.sk fabodvall, belageu i narheten af Riddersviks station. Om-

r&det, vid pass 60 tnnnland, utgores dels af gammal timmerskog, dels

och hufvudsakligen af akerjord, af hvilken dock en stone del nu ar

utla-d till betesraark. Genom jordens fortraffliga beskaffenhet (svartmylla

pa sandbotten\ genom Here narbelagna kommnnikationsleder (angbatsleden

Stockholm-Upsala och Riddersviksbanan) sarnt i all synnerhet genom

arannskapet (dock ett ej allfor obehagligt nara granskap!) till Lofsta sop-

station, dar, som bekant, prima tradgardsgodsel tillhandahalles for b.lhgt

pris, kan detta omrade karaktariseras som ett af de allra lamphgaste 1

Stockholms narhet for tradgardsanlaggningar.

Stvrelsen har ocksa sin uppmarksamhet fastad pa detta fdrhallande

och kommer antagligen inom kort att lata uppdela omradet 1 jnst for

tradgirdar lampliga tomter och utbjuda dem till salu. Samtidigt med

utstyckandet till tomter kommer afseende att fastas vid vattenfragan, sa

att at denna - och at fragan om utfartsvag till angbatsbryggan och

jarnvagsstationen ma knnna beredas en si fordelaktig losning som

inqjligt.

* *
*

Ett besok a villastadsomridena bor naturligtvis aga rum, nar naturen

visar sig nagorlunda till sin fordel, lampligast, nu i host, nagon dag, nar

vagarna och marken for ofrigt aro hardfrusna - heist nagon dag

med rimfrost i traden och latt anlupeu himmel, eller, under vmtern



j

nagon dag med solljus ofver de snoiga vidderna . . . i var, nar bjorkarna

halla pa att sla lit, och fagelsangen ar i gang. Har man salnnda sett

landskapet i nagon af natnrens forklaringsstunder, skall man lattare komma

att hafva fordrag med det, nar natnren vander afvigsidan till, t. ex. vid

tunga novemberdimraor, eller nar snala marsvindar spela darofver.

Men nar forfattaren sjalf sent en hostkvall atervande fran en sadan

utflykt, en ntflykt, gynnad af det grannaste hostvader, med sol ofver

bjorkarnas guldgula skrndar och en hift sa klar som kristall, da stod

perrongen vid Stockholms Centralstation fylld af en myllrande mannisko-

massa, som skockade sig allt tatare och tatare tillsammans vid taget, som

skulle soderut, till Goteborg. Sa nppstamdes af en skara sangare Arbe-

tets sonrr, menigheten foil in — — — nagra hnrrarop, en hvissling —
— — — och taget gled sakta ut fran stationen, medforande annn en hop

af Sveriges nnga soner och dottrar.

Med en dof kjinsla i brostet horde vi en jarnvagstjansteman forsakra,

att hvad vi sett miniera var blott en alldaglig sak, och antradde sa var

ensliga vandring hemat genom de annn sent i kvallen af buller och larm

fyllda gatorna. Forst sent kom med en strale af hopp och fortrostan tan-

ken pa, hvad nagra varmhjartade man satt sig fore att ntfora diir borta

invid gransen till storstaden. Det var jn atminstone nagot af allt,

allt det oandliga, som borde goras men brottsligen nnderlates, och

atminstone — tankte forf. — skall ddrifran en gang nar det galler en skara

ga barbaren modigt till motes, nar han kommer for att harja i vaster-

viking, ty den skaran skall kampa

for egen hard.

I ok toher 1903.




